PREDSTAVITEV

Novi večopravilni napravi
podjetja OKI
..Večopravilni napravi OKI B4520 in OKI B4540 sta novost v OKI-jevem
prodajnem programu, ki se s tokrat predstavljenima modeloma spušča
v razred večnamenskih naprav..
V tokratni predstavitvi si bomo ogledali dve novi
večopravilni napravi podjetja Mikroing Trade,
in sicer modela OKI B4520 in OKI B4540.

B4520

Večopravilni napravi OKI B4520 in OKI
B4540 sta novost v OKI-jevem prodajnem
programu, ki sta naslednici večopravilnih naprav OKIOFFICE 1200/1600. Model B4520
je v svoji osnovi črno-beli laserski tiskalnik,
ki lahko tiska s hitrostjo 20 strani na minuto.
Poleg tiskanja nova naprava omogoča še
barvno skeniranje dokumentov, kopiranje
in faksiranje. Za obojestransko skeniranje,
kopiranje in faksiranje nam je na voljo
avtomatski podajalec listov ADF (Automatic
Document Feeder), ki lahko brez našega
posredovanja obdela do 50 listov papirja.
Skeniranje dokumentov lahko poteka tudi
ročno v ločljivosti do 600*1.200 dpi v 48bitni barvni globini. Skeniranje poteka hitro,
saj je črno-bela različica dokumenta narejena v manj kot dveh sekundah, medtem ko
za barvno porabimo 16 sekund. Skenirane
dokumente lahko shranimo neposredno v
formate PDF, JPEG ali TIFF, preko priloženih
programov pa je omogočeno tudi takojšnje
pošiljanje skeniranih dokumentov na e-mail.
Kopiranje dokumentov je še bolj enostavno,
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saj lahko poteka v ločljivosti 600*600 dpi ob
povečavah od 25% do 400% v koraku po 1%.
Prva kopija je narejena že po 15 sekundah, v
enem ciklu pa lahko naredimo do 99 kopij.
Vgrajeni 33,6k modem nam doda še možnost faksiranja dokumentov, ob pomoči 8 MB
pomnilnika pa lahko v eni seriji pošljemo do
500 strani. Standardno ima B4520 vgrajenih
64 MB pomnilnika. Večopravilna naprava je
ob pomoči modema sposobna delovati tudi
na SMS ukaze, ki jih lahko preko mobilnega
telefona posredujemo napravi. Za upravljanje
s papirjem nam je na voljo vgrajen podajalec
papirja s kapaciteto 250 listov. Možno je
dokupiti tudi dodaten podajalnik s kapaciteto
500 listov. Tonerji so na voljo v treh različicah, in sicer začetni (2.000 kopij), standardni
(6.000 kopij) ter nadstandardni toner (12.000
kopij). Podobno je z bobnom, saj osnovni
lahko obdela 4.000 strani, medtem ko bomo
z nakupom standardnega dosegli kapaciteto
20.000 strani. Večopravilna naprava B4520
bo delovala v operacijskih sistemih Windows
98 SE, Millenium, 2000 in XP, njene mere pa
znašajo 45,5*52*44,5 cm ob teži 15 kg.

B4540

Kot je že iz imena razvidno, je drugi tokrat
predstavljeni model z imenom B4540 nad-

grajeni B4520. Od prejšnjega modela se že v
osnovi razlikuje po podpori fontom (85 PCL,
36 Postscript), podpori operacijskim sistemom Windows 98 SE, Millenium, 2000, XP,
MAC OS 8.8 in OS X 10.1/10.2. Izboljšano
pa je tudi nekaj ključnih elementov naprave,
saj nam je na voljo nekoliko boljši skener,
ki sedaj omogoča skeniranje dokumentov v
ločljivosti do 600*2.400 dpi s hitrostjo 1,8
sekunde za črno-belo stran in 16 sekund za
barvno. Zmogljivosti kopiranja in faksiranja,
upravljanje s papirjem ter potrošni materiali
(tonerji, bobni) so enaki kot pri predhodniku,
ima pa večopravilna naprava B4540 tudi že
serijsko vgrajeno mrežno kartico za enostaven priklop na naše lokalno omrežje.
Pri obeh novih modelih OKI-jevih večopravilnih naprav velja pohvaliti tudi dodelano programsko opremo, ki omogoča enostavno in
hitro arhiviranje ter urejanje naših digitalnih
vsebin. Za več informacij o omenjenih napravah, kakor tudi o drugih izdelkih podjetja OKI,
se bomo obrnili na uradnega zastopnika, prodajalca in serviserja - podjetje Mikroing Trade
iz Ljubljane. Več informacij najdete na njihovi
domači strani www.mikroing.si.
(P.R.)
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